Warszawa, 06.07.2015r.
Nr sprawy SPZOZ.U.346/2015
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa -Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „usługi sprzątania w
placówkach SPZOZ Warszawa - Ursynów” (Nr sprawy SPZOZ.U.346/2015) do realizacji
przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę:
Konsorcjum:
1) IZAN+ Sp. z o.o.
31-215 Kraków ul. Żabieniec 46
2) Spółdzielnia Inwalidów Naprzód
31-215 Kraków ul. Żabieniec 46
3) Naprzód Service Sp. z o.o.
31-215 Kraków ul. Żabieniec 46
Zestawienie Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Nr
oferty

1

2

Nazwa Wykonawcy
Konsorcjum
1) Impel Cleaning Sp. z o.o.
53-111 Wrocław ul. Ślężna 118
2) Hospital Service „Company” Sp. z o.o.
Spółka komandytowa
53-111 Wrocław ul. Ślężna 118
Konsorcjum
1) DGP Clean Partner Sp. z o.o.
59-220 Legnica ul. Najświętszej Marii Panny 5e
2) DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o.
59-220 Legnica ul. Najświętszej Marii Panny 5e

Liczba osób do
Cena oferty w zł sprzątania wieczornego
1.555.982,19 zł
po poprawieniu
omyłek rach.
1.555.951,45 zł

13

1.396.984,98 zł

13

3) PU Gos-Zec Sp. z o.o.
59-220 Legnica ul. Najświętszej Marii Panny 5e

3

Konsorcjum
1) Ever Grup Sp. z o.o.
01-934 Warszawa ul. Arkuszowa 39
2) Propel System Sp. z o.o.
01-934 Warszawa ul. Arkuszowa 39

1.677.877,41 zł
po poprawieniu
omyłek rach.
1.678.073,41 zł

15

4

Konsorcjum
4) IZAN+ Sp. z o.o.
31-215 Kraków ul. Żabieniec 46
5) Spółdzielnia Inwalidów Naprzód
31-215 Kraków ul. Żabieniec 46
6) Naprzód Service Sp. z o.o.
31-215 Kraków ul. Żabieniec 46

1.247.855,36 zł

13

5

Dussmann Polska Sp. z o.o.
02-733 Warszawa ul. Kurpińskiego 55A

2.213.408,04 zł

19

6

Konsorcjum
1) Clar System S.A.
60-542 Poznań ul. Janickiego 20B
2) Hospital System Sp. z o.o.
60-542 Poznań ul. Janickiego 20B

1.469.995,00 zł

20

Wybór Wykonawcy.
Wyboru Wykonawcy dokonano na podstawie kryterium „CENA” i „ilość osób wykonujących
serwis wieczorny”, zgodnie z postanowieniami pkt. 20 SIWZ.
- kryterium CENA – waga 97, maksymalna ilość punktów 97
cena najniższa x waga kryterium
cena badana
= uzyskana ilość punktów
- ilość osób wykonujących serwis wieczorny – waga 3, maksymalna ilość punktów 3
Ilość osób wykonujących serwis wieczorny w badanej ofercie x waga kryterium
Największa zaoferowana ilość osób wykonujących serwis wieczorny (maks. 20 osób)

= uzyskana ilość punktów

Oferta nr 1
najniższa cena 1.247.855,36 zł, cena badanej oferty 1.555.951,45 zł.
1.247.855,36zł x 97
1.555.951,45zł

= 77,79 pkt.

Największa zaoferowana ilość osób 20, ilość osób wykonujących serwis wieczorny w
badanej ofercie 13
13 osób x 3
20 osób
Oferta nr 2

= 1,95 pkt.

najniższa cena 1.247.855,36 zł, cena badanej oferty 1.396.984,98zł.
1.247.855,36zł x 97
1.396.984,98zł

= 86,65 pkt.

Największa zaoferowana ilość osób 20, ilość osób wykonujących serwis wieczorny w
badanej ofercie 13
13 osób x 3
20 osób

= 1,95 pkt.

Oferta nr 3
najniższa cena 1.247.855,36 zł, cena badanej oferty 1.678.073,41 zł.
1.247.855,36zł x 97
1.678.073,41zł

= 72,13 pkt.

Największa zaoferowana ilość osób 20, ilość osób wykonujących serwis wieczorny w
badanej ofercie 15
15 osób x 3
20 osób

= 2,25 pkt.

Oferta nr 4
najniższa cena 1.247.855,36 zł, cena badanej oferty 1.247.855,36 zł.
1.247.855,36zł x 97
1.247.855,36 zł

= 97,00 pkt.

Największa zaoferowana ilość osób 20, ilość osób wykonujących serwis wieczorny w
badanej ofercie 15
13 osób x 3
20 osób

= 1,95 pkt.

Oferta nr 6
najniższa cena 1.247.855,36 zł, cena badanej oferty 1.469.995,00 zł.
1.247.855,36zł x 97
1.469.995,00 zł

= 82,34 pkt.

Największa zaoferowana ilość osób 20, ilość osób wykonujących serwis wieczorny w
badanej ofercie 15
20 osób x 3
20 osób

= 3,00 pkt.

Zestawienie uzyskanych punktów przez Wykonawców.
Nr
oferty
1

Ilość uzyskanych punktów Ilość uzyskanych punktów Łączna ilość przyznanych Ranking
w kryterium cena
w kryterium okres
punktów
ofert
gwarancji
77,79

1,95

79,74

4

2

86,65

1,95

88,60

2

3

72,13

2,25

74,38

5

4

97,00

1,95

98,95

1

6

82,34

3,00

85,34

3

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 17.07.2015r.
Ponadto Zamawiający informuje, że wykluczył Wykonawcę Dussmann Polska Sp. z o.o. z
siedzibą 02-733 Warszawa ul. Kurpińskiego 55A, który w prowadzonym postępowaniu złożył ofertę nr 5.
Zamawiający

na

podstawie

pkt

10.3a

SIWZ

wymagał

od

wykonawców,

aby

udokumentowali spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, poprzez wykazanie
zrealizowania lub realizacji przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy, co najmniej
trzech usług sprzątania obiektów, przy czym przynajmniej:
a) jedna usługa miała obejmować obiekt o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 5 tys.
m2, gdzie w trakcie świadczenia tej usługi prowadzona była działalność lecznicza,
b) dwie usługi miały obejmować obiekty o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m2,
gdzie w trakcie świadczenia tych usług prowadzona była działalność lecznicza w
rodzaju świadczenia szpitalne.
Do złożonej oferty Wykonawca Dussmann Polska Sp. z o.o. załączył wykaz głównych
usług ze wskazaniem trzech wykonanych lub wykonywanych usług i nie dołączył
dokumentów potwierdzających należyte ich wykonanie. W dniu 23.06.2015 r.
Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia ww. dokumentów potwierdzających
spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia
W wyznaczonym terminie Wykonawca dostarczył zmieniony wykaz głównych usług ze
wskazaniem na trzy usługi oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dwóch
ze wskazanych usług, a mianowicie.
1) usługę obejmującą sprzątanie obiektu o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 5 tys.
m2, gdzie w trakcie świadczenia tej usługi prowadzona była działalność lecznicza,
2) usługę obejmującą sprzątanie w ww. zakresie a zarazem obejmującą usługę sprzątania
w obiekcie o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m2, gdzie w trakcie
świadczenia tych usług prowadzona była działalność lecznicza w rodzaju świadczenia
szpitalne.

Przedstawione dokumenty nie potwierdzają spełnia warunku wiedzy i doświadczenia
w zakresie drugiej usługi sprzątania w obiekcie o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż
500 m2, gdzie w trakcie świadczenia tych usług prowadzona była działalność lecznicza w
rodzaju świadczenia szpitalne. Wykonawca nie wykazał zatem należytego wykonania co
najmniej trzech usług sprzątania w sposób określony w SIWZ.
W związku z powyższym na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 Ustawy Zamawiający wykluczył
Wykonawcę Dussmann Polska Sp. z o.o. z postępowania, a złożona oferta przez
Wykonawcę została odrzucona – podstawa prawna art. 24 ust. 4 w związku z art. 89 ust 1
pkt 5 Ustawy.

